
          
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

25 травня  2020 року           м. Чернігів № 72 - р

Про послаблення протиепідемічних
заходів на території міста Чернігова

Враховуючи сприятливу епідемічну ситуацію в Чернігівській області та 
постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про 
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних 
заходів», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:

1. Дозволити з 1 червня 2020 року на території м. Чернігова, за умови 
дотримання встановлених протиепідемічних вимог і карантинних обмежень, 
рекомендацій МОЗ України та постанов Головного державного санітарного 
лікаря України:

1.1. Відвідування закладів дошкільної освіти.
1.2. Проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь 

не більше ніж 50 осіб.
1.3. Роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, 

фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників 
більше ніж 10 осіб).

1.4. Відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах 
освіти, проведення професійно-практичної підготовки та державної 
кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти.

2. Дозволити з 10 червня 2020 року на території м. Чернігова, за умови 
дотримання встановлених протиепідемічних вимог і карантинних обмежень, 
рекомендацій МОЗ України та постанов Головного державного санітарного 
лікаря України:

2.1. Діяльність закладів харчування,  зокрема приймання відвідувачів у 
приміщеннях.

2.2. Діяльність закладів культури, зокрема, з прийманням відвідувачів 
за рішенням власника (органу управління), у тому числі проведення 
культурних заходів на свіжому повітрі, проведення заходів у приміщеннях 
здійснювати виключно за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. 
метрах площі приміщення, де проводиться захід.



3. Це розпорядження може бути переглянуто у разі зміни 
епідеміологічної ситуації в Чернігівській області та встановлення/скасування 
протиепідемічних заходів Кабінетом Міністрів України.

4. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.), комунальному підприємству 
«ТРА «Новий Чернігів» (Капустян О. І.) оприлюднити текст цього 
розпорядження на офіційному сайті Чернігівської міської ради та у засобах 
масової інформації міста. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника міського голови Ломако О. А. 

Міський голова                                                                            В. АТРОШЕНКО


